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Rydning og renholdelse
Nu er vi atter gået ind i vintersæsonen, og dermed har risikoen for vinterføre indfundet sig. Vi
har fornyet ordningen med fælles vintervedligeholdelse af de fire asfalterede stier langs vængerne. Som bekendt skal fortovene foran husrækkerne og stierne bag de bageste husrækker
fortsat ryddes og glatførebekæmpes af ejerne af
de tilstødende grunde, idet forslaget om udvidelse af den fælles ordning ikke blev vedtaget på
den seneste generalforsamling.

trailere og campingvogne til camping-P-pladsen
forrest i Hesbjergvænget, hvortil nøgler udleveres af kassereren mod et mindre depositum.
Mindre trailere kan evt. parkeres på ejernes egen
matrikel.
Sluttelig vil vi minde om, at vendepladserne i
bunden af vængerne ikke må benyttes til parkering af nogen art.

Facebookgruppe for Hinderuplund

I den forbindelse vil vi gerne minde om, at
grundejerforpligtelsen også omfatter renholdelse
af alle sti- og fortovsarealer, der omkranser
grunden. Det fremgår af ”Bekendtgørelse om
grundejerforpligtelser i Odense Kommune”, som
kan findes på kommunens hjemmeside. Renholdelsespligten omfatter pligt til at fjerne ukrudt,
feje befæstede færdselsarealer samt fjerne affald
og andet, der er særligt forurenende eller til
ulempe for færdslen. Der henstilles i bekendtgørelsen til, at der ikke benyttes kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler. Grøfter, rendesten mv. skal
oprenses for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Hvis du ikke allerede skulle være bekendt med
det, kan vi hermed oplyse, at der i sommer blev
oprettet en gruppe for beboere og ejere i Grundejerforeningen Hinderuplund
på Facebook. Her kan f.eks.
deles information om arrangementer, begivenheder mv.
samt annonceres indbyrdes
med ting, man måtte have eller
søge. Facebookgruppen hedder Grundejerforeningen Hinderuplund, og den kommer til at fungere som en supplerende kommunikationskanal
til nyhedsbreve og hjemmeside. Så skynd dig
ind og find den og meld dig ind!

Parkering af store køretøjer mv.

Cykeltur

Parkeringspladserne i vængerne er forbeholdt
privatbiler tilhørende beboerne og disses gæster.
Pladserne er forholdsvis små og dermed kun
skabt til personvogne. Parkering af større køretøjer generer færdslen i vængerne, og vi skal
derfor henstille til, at større ladvogne, varebiler
og andre arbejdskøretøjer parkeres på f.eks. Kallerupvej, hvor der er bedre plads. Vær i øvrigt
opmærksom på, at køretøjer med en totalvægt
over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende)
ifølge ”Bekendtgørelse om parkering i Odense
kommune” ikke må parkeres på almindelige
parkeringspladser mellem kl. 19.00 og 07.00.

I år fandt cykelturen sted søndag den 14. juni.
Den gik til Hollufgård, hvor vi tog en runde og
kiggede på omgivelserne og så flere af de nye
vejanlæg i forbindelse med det kommende supersygehus på tætteste hold. I haven ved Hollufgård fik vi grillpølser med brød, et glas rødvin
eller en sodavand og dejlig hjemmebagt kage
med en kop kaffe eller te.

Det er også forbudt at parkere nogen former for
påhængsvogne ud over 12 timer. Vi henviser

Sankthansbål
Med solskin og vindstille var det perfekt vejr, da
cirka tre snese beboere og venner fejrede sankthans med midsommervise og hekseafbrænding
på bålet. Da heksen var fløjet af sted på sin færd,
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kom der pølser og brød på bålfadet, og der blev
ristet skumfiduser på pinde. Med ægte sommerhygge blev det således markeret, at den lyse tid
endnu engang var på sit højeste.

Vigtige datoer
Lørdag den 6. februar kl. 13.15: Fastelavnsfest.
Søndag den 10. april kl. 10-11: Oprydningsdag.
Torsdag den 14. april kl. 19: Generalforsamling.

Sommerfest

Bestyrelsen

Lørdag den 22. august stod i sommerfestens
tegn. Der var loppemarked med 15 boder om
formiddagen og kaffebord og kagekonkurrence
om eftermiddagen. Børnene malede næste års
fastelavnstønder flot udenfor i det fremragende
sommervejr, inden det om aftenen gik løs med
grillfesten i teltet. Her var vi 56 voksne og 36
børn, hvilket var væsentlig flere deltagere end
sidste år. Det fælles tilbehørsbord var som altid
storslået, og folk grillede selv deres medbragte
kød mm. Det var lykkedes at skaffe et nyt musikanlæg til foreningen, så der nu er mulighed
for direkte tilslutning af mp3-afspiller og iPhone. Musikken stod Ricky Baier Larsen for lige
som sidste år.

Formand:
Mikkel Juul Larsen, E46, 22753718,
formand@hinderuplund.net
Administrator, redaktør af nyhedsbreve.
Kasserer:
Otto Leopold, E36, 65917340,
otto@hinderuplund.net
Ansv. for bogføring, admin. af ejerskifte mv.
Næstformand:
Jens Dam, E17, 28708277,
jens@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)
Bestyrelsesmedlemmer:
Inge Huulvej, E37, 66134072
Repræsentant for lejerne.

Som vanligt blev der glemt en del effekter ved
festen. Således blev foreningens samling af
hittegods beriget med nogle vinglas, vandglas,
en tallerken, et plastikskærebræt, en kniv, en
gaffel, en grilltang og en stor pincet. Savner du
noget af dette, er du meget velkommen til at
kontakte formanden, så det kan komme tilbage
til rette ejermand.

Frank Baaring Rasmussen, H2, 50859085,
frank@hinderuplund.net
Ansv. for fællesfaciliteter og leverandørkontakt.
Britta Jørgensen, E22, 24222120,
britta@hinderuplund.net
Sekretær.

Til sidst vil vi takke dem, som hjalp til med at
slå teltet op fredag eftermiddag før festen og
tage det ned igen søndag efter festen! Uden
denne hjælp kunne sommerfesten ikke blive til
noget.

Stina Engelhardt, H33, 30223057,
stina@hinderuplund.net
Ansvarlig for fester og events ;-)
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